
 سنت قبل از جمعه
ه وجود قبل از جمع نافله و مستحبنماز  بدانیم که ما می گوییمقبل از هر چیزی 

سنت  ،نمازقبل از جمعه در مورد اینکه آیا نماز، اختالف دارند علماء اما دارد
که   تمستحبی اس نافله ونماز یا است ظهر  قبل از رواتب است مثل سنت رواتب

 بفتح الباري شرح صحیح البخاري بن رج )..عصر قبل ازنماز مثل  ایمبه آن بشارت داده شده

ه صبح و قبل از ظهر سنت راتب نماز توضیح اینکه سنت برای قبل از (333ص  8ج
اما برای قبل از عصر و قبل از دارند( مشخصی رکعت)که وقت و تعداد است

 (272ص  41ابن عثیمین ج  جموع فتاوىم).راتبه نیستاسمش سنت مغرب و قبل از عشاء 

دار  چاپ سوم (اخوانی اموستاهایقابل توجه م)با مقدمه شیخ حسن البنا  333ص  4سید سابق در فقه السنه ج 

ما لم یخرج  معةقبل الجمشروعیة التنفل قبلها: یسن التنفل  آورده: بیروت لبنان كتاب العربيال
االمام فیكف عنه بعد خروجه إال تحیة المسجد فإنها تصلى أثناء الخطبة مع 

جا ب در مورد مشروع بودن سنت نفل قبل از جمعه:سنت است نماز نفل.تخفیفها
ز اشدن امام خارج خارج نشده باشد با (به سوی مسجدآوردن قبل از جمعه اگر امام)

ه ین خطبه هم )برای کسی کدر بشود مگر تحیه المسجد که ت برداشته مین دسآ
 شود.شود(کوتاه خوانده میوارد می

نیم  دابه این صورت صحیح میرا  جمعهقبل از  سنت ،در کل ما در این اختالف
 مد شدیکه تا وارد مسج  مستحبی است نافله و که سنت رواتب نیست بلکه نماز

 ءدر قول صحیح علما و مخوانیتا دو رکعت سنت تحیه المسجد می مننشینی
 بعد و حتی در یکی از احادیثی که رواتب قبل.نداردوجود  جمعه قبل سنت رواتب



کعت قبل از جمعه نشده اما برای بعدش اند حرفی از تعداد ر نمازها را بیان کرده
توانیم تا آمدن امام و گفتن اذان جمعه هر چقدر توانستیم نماز و میآمده 

دو رکعت یا چهار رکعت یا هشت رکعت و یا دوازده  مستحب به غیر نیت رواتب
و منتظر خطبه امام  نشینیمآمدن امام ساکت می از بخوانیم بعد رکعت و..

 .دانیممی به شرع نزدیکتررا شویم و این می

اْلَحْمُد فرموده:  المدینة جلدیش چاپ33از 488ص21ج  مجموع الفتاوىدر  شیخ اإلسالم ابن تیمیة

ُه َلْم َیُكْن ُیَصلِّي قَ ْبَل اْلُجُمَعِة بَ ْعَد فَِإنَّ ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمیَن، َأمَّا النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم 

ََؤذَُّن َعَلى اْْلََذاِن َشْیًئا َواَل نَ َقَل َهَذا َعْنُه َأَحٌد فَِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َكاَن اَل ی ُ 

لَّى اللَّهُ َعَلْیِه َوَسلََّم اْلُخْطَبتَ ْیِن َیْخُطُب النَِّبيُّ صَ  َعْهِدهِ إالَّ إَذا قَ َعَد َعَلى اْلِمْنَبِر َویُ ََؤذُِّن ِباَلٌل ثُمَّ 

ُن َأْن ُیَصلَِّي بَ ْعَد ثُمَّ یُِقیُم ِباَلٌل فَ ُیَصلِّي النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم بِالنَّاِس َفَما َكاَن یُْمكِ 

ْیِه َوَسلََّم َواَل نَ َقَل الَِّذیَن ُیَصلُّوَن َمَعُه َصلَّى اللَُّه َعلَ  اْْلََذاِن اَل ُهَو َواَل َأَحٌد ِمْن اْلُمْسِلِمینَ 

 .َعْنُه َأَحٌد َأنَُّه َصلَّى ِفي بَ ْیِتِه قَ ْبَل اْلُخُروِج یَ ْوَم اْلُجُمَعةِ 

علیه  ،اما پیامبر نبی صلی اهللحمد و ثنا مخصوص اهلل ست که پروردگار عالمین است
نخوانده و نه کسی از ایشان نقل کرده  )سنت(نماز ،از اذانبعد  وسلم قبل از جمعه،

بر )ایشان( وقتی شد تااست،در زمان پیامبر نبی صلی اهلل علیه وسلم اذان گفته نمی
گفت سپس پیامبر صلی اهلل علیه بالل اذان می ) در این هنگام(و نشستمنبر می

م با مردم ی اهلل علیه وسلگفت و پیامبر صلداد سپس بالل اقامه میوسلم دو خطبه می
یشان که با ا  ایشان یا احدی از مسلمانان ،که بعد اذان  ممکن نبودهپس  خواندمینماز 



 و نقل هم ( بخوانندبعد از اذان جمعه )بلند شوند و(نماز)سنت رواتبنماز خوانند
اش نماز خوانده باشد)چون موقع رسیدن نشده که قبل از خروج روز جمعه در خانه

 بالل اذان گفته است(. ،ایشان
که پنج جلدی است در جلد   مَؤسسة الرسالةچاپ  زاد المعاد کتاب  امام ابن قیم در
 و جمعه را آورده بحث سنت قبل و بعد ازبطور مفصل  123تا 147یک از صفحه 

رد و )در کشروع به خطبه می )مستقیما(شد پیامبراگر بالل از اذان تمام میفرموده:
معه صلو سنه الج" نمی زدفریاد  کسی  وشد بلند نمیبعد اذان کسی)هرگز   حال(این

رگز  )نماز سنت بخوانند بلکه ه ( دو رکعتردم بلند شوند وو بعد همه م "رحیمکم اهلل
ه به ککند  میموضوعی های مترجم شروع به روایت،سنتاز و)بعد نخوانده، (کسی

ت که و این در حالی اسگوید می ان دیگریذا اند  و بعدنسبت دادهو پیامبر ابوهریره 
من دوست دارم :)و امام شافعی هم فرموده( فقط یک اذان بوده است.زمان پیامبر

رساند که ،و این می(دارالوفا 383ص2، االم جفقط یک اذان باشد مثل زمان پیامبر
َهَذا وَ ترین قول علماء است)جمعه مثل عید است که قبلش سنت ندارد،و این صحیح

ر صلی اهلل وقتی که پیامب ،ن داللت داردآ( و سنت رسول اهلل بر قَ ْوَلِي اْلُعَلَماءَأَصحُّ 
رسید بالل اذان جمعه را شروع شد،اگر به منبر میاش خارج مینهعلیه وسلم از خا

بر این یقین  و، کردشد پیامبر بدون فاصله شروع به خطبه میپس اگر تمام میکرد،می
ن کند اگر بالل از اذاو هر کسی فکر می اند؟خواندهسنت را نماز هست پس کی 

خواندند او جاهلترین فرد شدند و دو رکعت نماز میشد همه بلند میتمام می
،و این که ذکر کردیم که قبل از جمعه)بعد اذان( سنتی به سنت رسول اهلل است

نیست این مذهب مالک و احمد در روایت مشهور از او و یکی از دو رای در 
 ذهب پیروان شافعی است.م



 امپس احک سنت دارد چون مانند نماز ظهر قصر شده است، :اندگفته  کسانی که
، تن دلیل خیلی ضعیف و بی ارزشی اسبراستی که ای شود،ظهر برایش ثابت می نماز

خودش در جهری بودن و تعداد و است  یمستقل و جداگانهنماز  ،نماز جمعهچون 
در  ،دهستنیک وقت مشترک  در ،کندظهر فرق می با نمازخطبه و شروط معتبرش 

حالی که موارد فرقشان از اتفاقشان بیشتر است و این اوالتر است چون موارد بیشتری 
 (.شبیه نماز ظهر نیسترا با هم فرق دارند)پس 

، انداز آنها بجای اینکه از سنت دلیل برایش بیاورند با نماز ظهر قیاس کردهو بعضی 
است  سنتآنچه از قول و عمل پیامبر ثابته این همچنین قیاس فاسدی است،چون  و

نین و اثبات چ و در این مساله چیزی ثابت نیست، و همچنین سنت خلفای راشیدن،
چون این از جمله مواردی است که در زمان پیامبر صلی  جایز نیست. سنتی با قیاس
انجام داده و نه شرع قرار داده ترکش شد پس اگر نه میانجام  باید اهلل علیه وسلم

وگر نه این مثل این است که برای نماز عید سنت قبل و بعد با قیاس   سنت است،
نت سبرای جمعه )اگر قیاس کنیم باید غسل  کردن برایش تشریع شود و همچنین

است که برای ماندن در مزدلفه و رمی جمرات و طواف و  قول صحیحی  نباشد چون(
باران غسل سنت نیست،چون پیامبر و اصحابش برای انجام این کسوف و نماز 

 . اندعبادات غسل نکرده
بَاُب "فته:گ   اند به آنچه امام بخاری در صحیحش ذکر کرده کهاستناد کرده بعضیو 

َلَها  النَِّبيَّ َصلَّى اللَّهُ از  ُعَمر اْبن را از(333)وبعد این حدیث  "الصَّاَلِة بَ ْعَد الُجُمَعِة َوقَ ب ْ
بَ ْعَدَها رَْكَعتَ ْیِن، َكاَن ُیَصلِّي قَ ْبَل الظُّْهِر رَْكَعتَ ْیِن، وَ »ورده است که فرموده:آَعَلْیِه َوَسلََّم 

ِة َحتَّى َد اْلُجُمعَ َوبَ ْعَد اْلَمْغِرِب رَْكَعتَ ْیِن ِفي بَ ْیِتِه، َوقَ ْبَل اْلِعَشاِء رَْكَعتَ ْیِن، وََكاَن اَل ُیَصلِّي بَ عْ 
ت یعنی رسول اهلل قبل از ظهر و بعد از ظهر دو رکع«فَ ُیَصلِّي رَْكَعتَ ْینِ یَ ْنَصِرَف، 



اش و قبل از عشاء دو رکعت و بعد از خواند و بعد از مغرب دو رکعت را در خانهمی
 خواند.خواند سپس دو رکعت میگشت نماز نمیجمعه تا به خانه بر می

و با آن نخواسته سنت قبل از جمعه را ثابت کند بلکه و این در مورد آن دلیل نیست 
رده د این حدیث را ذکر کمنظورش این بوده که آیا قبل و بعدش چیزی وارد شده؟ بع

،انجام سنتی را روایت نکرده جز بعدش و قبلش چیزی روایت نکرده ،یعنی از او
 است.

و "َدَهابَاُب الصَّاَلِة قَ ْبَل الِعیِد َوبَ عْ "عیدین آورده:و این مثل این است که در کتاب 
َكرَِه الصَّاَلَة قَ ْبَل »گفت:از سعید شنیدم که ابن عباس گفته:   َأبُو الُمَعلَّى بعدش گفته:

از 383و به دنبالش در حدیث شماره دانست.نماز را قبل از عید ناپسند می«الِعیدِ 
 الِفْطِر، َفَصلَّى رَْكَعتَ ْیِن َخَرَج یَ ْومَ  النَِّبيَّ َصلَّى اهللُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َأنَّ » که:  آوردهابن عباس 

َلَها َواَل بَ ْعَدَها َوَمَعُه ِباَللٌ  خارج شد و دو  عید فطر از خانه پیامبر روز«َلْم ُیَصلِّ قَ ب ْ
  عید خواند و قبل و بعدش را نماز نخواند و بالل همراهش بود.نماز  رکعت

عنوان نماز عید را مثل نماز جمعه قرار داده ،)اما قبل و بعدش را هم  (دیدیم کهپس)
کند عید حدیثی ذکر کرده که داللت می نماز سنت را جایز ندانسته است.(و در نماز

رساند که در باب جمعه هم منظورش نماز مشروع نیست پس می ،بل و بعدشق
 مده است(.آش اینجوری بوده )که قبلش چیزی نیامده اما بعد

ز ظهر افکر کردند که چون جمعه بجای ظهر است در حدیث سنت قبل و بعد  بعضی
که   :گفته  (جداگانه )هم حرف زده و جمعه از سنتدر حالی که را ذکر کرده است،

د تا مکان سنت نماز بعخواند.گشت نماز سنت را نمیبعد جمعه تا به خانه برنمی
کر و و دیدم که این دلیل ف برگشتن در خانه است،ن بعد آجمعه را هم بیان کند که 

 بَةِ بَاُب التََّطوُِّع بَ ْعَد الَمْكُتو  "بخاری در  ،چون در جای دیگر هم خیال غلطی است.
با را از ابن عمر ذکر کرده که " (4472)حدیثی باب نماز سنت بعد از نماز فرض"



رکعت  رکعت را بعدش و دوپیامبر صلی اهلل علیه وسلم دو رکعت را قبل از ظهر و دو 
و دو رکعت را بعد جمعه خواندم ،اما مغرب و  ءرا بعد مغرب و دو رکعت را بعد عشا

ماز ه ناین احادیث صریح و روشن هستند که نزد صحابه جمع اش"عشاء را در خانه
ذکرش  احتیاجی به ،وگر نه اند(ای غیر از ظهر بوده که )جدا آوردهمستقل و جداگانه

نبود اگر با ظهر یکی بودند ،پس هنگامی که سنت رواتب جمعه را بعد جمعه نقل 
 د(.کرن)وگر نه نقل می شود که قبلش سنت رواتب ندارداند فهمیده مینکرده

از (4441) با شماره اند به آنچه ابن ماجه در سننش از آنها استناد کرده بعضی و
ه رسول اهلل مد در حالی کآ ُسَلْیك اْلَغَطَفاِني که"یره نیز آمده  و همچنین از ابی هر جابر 

 َتِجيَء؟ " قَاَل َأَصلَّْیَت رَْكَعتَ ْیِن قَ ْبَل َأنْ » داد به او فرمود:صلی اهلل علیه وسلم خطبه می
خواندی  نت آیا قبل از اینکه بیایی نماز س«اَل. قَاَل: " َفَصلِّ رَْكَعتَ ْیِن َوَتَجوَّْز ِفیِهَما

دیث و اسنادش ثقه هستند و حو کوتاه بخوان.پس دو رکعت بخوان گفت:نه، فرمود:
 مده است(آهم  334شماره  )و این در صحیح بخاری درصحیح است.

کند که این لت می" دالقَ ْبَل َأْن َتِجيءَ  و برکات پدر بزرگ ابن تیمیه گفته: این قول"با
اش، ابو اما شیخ ما، نوهالمسجد نیست.دو، دو رکعت سنت جمعه است و تحیه 

و حدیث معروف در فرموده:این غلط است،ابن تیمیه  شیخ اسالم عباس
َدَخَل َرُجٌل یَ ْوَم : (از جابر آمده که فرموده873و مسلم  334البخاری صحیحین)

ُقْم »قَاَل: اَل، قَاَل: « ْیَت؟َأَصلَّ »الُجُمَعِة َوالنَِّبيُّ َصلَّى اهللُ َعَلْیِه َوَسلََّم َیْخُطُب، فَ َقاَل: 
د:آیا داد فرمو شد و پیامبر خطبه می مسجد مردی روز جمعه داخل«َفَصلِّ رَْكَعتَ ْینِ 

 خواندی گفت:نه فرمود: بلند شو ودو رکعت بخوان.) سنت تحیه المسجد(نماز
َم یَ وْ  َأَحدُُكمْ ِإَذا َجاَء » فرموده: آمده که( 873مسلم حدیث همان و همچنین)در ادامه

َماُم َیْخُطُب،  شما روز اگر هر یک از «فَ ْلیَ رَْكْع رَْكَعتَ ْیِن، َوْلَیَتَجوَّْز ِفیِهَمااْلُجُمَعِة، َواإْلِ
ث و این در این حدی .داد دو رکعت بخواند و کوتاه بخواندجمعه آمد و امام خطبه می



ابن ماجه اغلب غیر صحیح  )احادیث که فقط او آورده(فرادهایاِ محفوظ است و 
 .است و این معنی کالمش است

 :هبود ایندر اصل  است راویان تحریفو شیخ ما ابو حجاج حافظ مزی فرموده:این 
که بشینی آیا قبل از ایناست."«...و ادامه روایت ابن ماجه  َأَصلَّْیَت قَ ْبَل َأْن َتْجِلسَ »

 است. بوده اینجوری که  .در این مورد به اشتباه افتاده است"نماز خواندی
توجه  آنبه اند کردهدست به دست   آن را ی کهشیوخ و گفته:و کتاب ابن ماجه

ه ضبط باند که حفاظ دست به دست کردهاند برخالف صحیح بخاری و مسلم،نکرده
ریف افتاده ها و تحبرای این در آن اشتباه اند،و گفته:و تصحیحش دقت و توجه کرده

 است.
کند بر درستی این که کسانی که به ضبط و ثبت گویم:و داللت می  من)ابن قیم(می

اند و در مورد آن اهل احکام و سنن و غیره های نماز قبل و بعدش توجه کردهتسن
 اند،یک نفر از آنها این حدیث را در مورد سنت قبل از جمعه ذکر نکردهنوشته
ت منبر اس روی ام بربلکه در استحباب انجام تحیه المسجد در حالی که اماست،
اند هدر این حال از انجام آن منع کرداند بر کسانی که آن استناد کردهو به  ،اندنوشته

و عنوان بر آن و حفظش و ،می کردند شنجا ذکر آبود در می و اگر این سنت جمعه
 از تحیه المسجد. شدمیتر الشهرتش او 

کند چون پیامبر صلی اهلل علیه وسلم به این دو )بر تحیه المسجد(داللت می بازو 
شود بخاطر اینکه آن تحیه داخل مسجد میکه رکعت امر نکرده جز برای کسی  

 المسجد است.
نها به آن  د و تنکر اند به آن امر میشتهو کسانی که نهمچنین   و اگر سنت جمعه بود،

 شود.شد که داخل مسجد میکسی گفته نمی



روایت کرده و (4428)با شماره نچه ابی داود در سننش آاند به استناد کرده بعضیو 
ْعَدَها رَْكَعتَ ْیِن ِفي الصَّاَلَة قَ ْبَل اْلُجُمَعِة، َوُیَصلِّي ب َ  َكاَن اْبُن ُعَمَر ُیِطیلُ » :ورده کهآاز نافع 

ابن عمر نماز قبل «َعُل َذِلكَ َوَسلََّم َكاَن یَ فْ بَ ْیِتِه، َوُیَحدُِّث َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْیِه 
خواند و روایت شده که داد و بعدش دو رکعت را در خانه میاز جمعه را طول می

 رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم آن را انجام داده بود.
َأنَّ  "بلکه منظورش از این قولنیست که جمعه سنت قبلی دارد. برای آنو این دلیلی 

رسول اهلل صلی اهلل علیه  " این بوده کهَوَسلََّم َكاَن یَ ْفَعُل َذِلكَ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْیِه 
و این افضلتر است خواند نه در مسجد،اش میوسلم دو رکعت را بعد جمعه در خانه

از ابن عمر آمده که بعد جمعه  (882ومسلم 337البخاری همچنانکه در صحیحین)
 خواند.اش میو رکعت را در خانهد

از ابن عمر آمده که هنگامی که در مکه بود و  (4433)ابی دواد با شماره و در سنن
خواند سپس )یک دو رکعت میو  آمد(جلو میبه دنبالش )خواندنماز جمعه را می

به  خواندچهار رکعت خواند و اما هنگامی که در مدینه نماز جمعه می (بعدش مدتی
 خواند و وقتی به او گفتهخواند و در مسجد نمیگشت و دو رکعت میاش بر میخانه

 د.داانجام می کار را اینشد)در این مورد(گفت:رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم 
 ،و این بهتر استسنت مطلق بوده ،نماز ابن عمر قبل از جمعه  ،و اما طول کشیدن

ر آید هنچنانکه دبرای کسی که به جمعه آمد که به نماز مشغول شود تا امام می
مسلم  ) در صحیححدیث ابی هریره و هذلی از پیامبر آمده است.ابو هریره از پیامبر

َر َلهُ مَ َفَصلَّى ثُمَّ َأَتى اْلُجُمَعَة،  َمِن اْغَتَسلَ »که فرمود:   امده (837به شماره  ، ثُمَّ ا ُقدِّ
َنُه َوبَ ْیَن اْلُجُمَعِة اْْلُْخَرى، َلُه َما ب َ َأْنَصَت َحتَّى یَ ْفُرَغ ِمْن ُخْطَبِتِه، ثُمَّ ُیَصلِّي َمَعُه، ُغِفَر  ی ْ

از هر کسی غسل کند سپس به جمعه بیاید و آنچه را می تواند نم «َوَفْضُل َثاَلثَِة َأیَّام  



شود سپس با او نماز جمعه اش تمام میامام از خطبهند سپس ساکت شود تا بخوا
 شود بین این جمعه تا جمعه دیگر و سه روز دیگر هم بیشتر.میبخواند بخشیده 

و شیخ  مده آ 23724 )در مسند امام احمد به شمارهنُ بَ ْیَشة اْلُهَذِليو در حدیث 
به  سپس که:مسلمان اگر روز جمعه غسل کردآن را صحیح لغیره دانسته( أرنَؤوط

مسجد بیاید و کسی را اذیت نکند و اگر امام نیامده بود نماز بخواند و اگر آمده بود 
شود اگر همه  بشیند و گوش دهد و ساکت باشد تا امام جمعه و سخنانش تمام می

اش بخشیده نشود برایش کفاره این جمعه تا جمعه آینده خواهد شد. گناهان این جمعه
 ابه رضی اهلل عنهم.واین چنین بوده هدایت صح

گفته: از ابن عمر روایت شده  ( 37ص  1ج  اْلوسط في السنن واإلجماع واالختالف درابن منذر) 
که ایشان قبل از جمعه دوازده رکعت خوانده است و ابن عباس هشت رکعت در کل 

) و گفته:از ابن مسعود روایت شده که او قبل از جمعه دوازده رکعت خوانده است.
 است(.خوانده 

ه بوده است و برای این در تعدادی ک و نافله های مطلقو این دلیل است که این سنت
عد ب سنن الترمذي )مشهور به نها روایت شده فرق دارند ،و امام ترمذی در جامعآاز 

گفته:از ابن مسعود روایت شده که او قبل از جمعه چهار رکعت و   (323از حدیث 
 ..و ُسْفَیان الث َّْوِريبعدش چهار رکعت خوانده است.و همچنین ابن مبارک و 

خواند دیدم اگر روزه جمعه بود نماز می ابو عبداهلل امام احمد رااسحاق بن هانی گفته:
ن این هنگام از نماز خواندد،در فهمید که خورشید نزدیک است زوال کنتا اینکه می

شد و دو رکعت یا چهار رکعت بلند می بعدکشید تا موذن اذان بگوید،و دست می
ت،و اگر فرض را خواند در مسجد انداخن بینشان فاصله میدداو با سالم خواند،می
دو  ورفت می که نزدیک جامع بود  شد و به بعضی مساجدس خارج میسپ ماند،می

ت ها چهار رکعنشست و چه بسا که بعضی وقتخواند سپس میانجا میرکعت در 



خواند و آن در مجموع شش  خواند سپس می نشست سپس دو رکعت دیگر میمی
گر یا  ش رکعت دین شش رکعت شاشوند بنا بر حدیث علی و چه بسا بعد رکعت می

 خواند.کمتر و بیشتر می
گفتند که قبل جمعه دو رکعت یا چهر رکعت سنت   ،و بعضی اصحابش از این قول

دست می کشید وقتی که است و این نه صریح و نه ظاهر است،امام احمد از نماز 
شد بلند موقع است،و اگر وقت نهی تمام می نآشد چون نهی در زوال خورشید می

ار همدن امام جمعه به چآمدن امام و چه بسا تا آشد و سنتش را تمام می کرد تا می
 رکعت می رسید. فقط به دو رسید و چه بسامی رکعت

) ه در سننشاند کو بعضی برای اثبات سنت قبلی به این روایت ابن ماجه استناد کرده
ثَ َنا َیزِیُد ْبُن َعْبِد رَبِِّه قَ  آمده:(  4423با شماره  ثَ َنا ُمَحمَُّد ْبُن َیْحَیى قَاَل: َحدَّ اَل: َحدَّ

، عَ  ثَ َنا بَِقیَُّة، َعْن ُمَبشِِّر ْبِن ُعبَ ْید ، َعْن َحجَّاِج ْبِن َأْرطَاَة، َعْن َعِطیََّة اْلُعوِفيِّ ِن اْبِن َعبَّاس   َحدَّ
اَل یَ ْفِصُل ِفي َشْيء   ،یَ رَْكُع قَ ْبَل اْلُجُمَعِة َأْربَ ًعا»َوَسلََّم: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اهللُ َعَلْیِه 

ُهنَّ   انداخت.خواند و بینشان فاصله نمیقبل از جمعه چهار رکعت نماز می«ِمن ْ
 بَاُب َما َجاَء ِفي )نماز قبل جمعه ذکر کرده است. بابن ماجه این حدیث را در با

 (الصَّاَلِة قَ ْبَل اْلُجُمَعة
 این حدیث چندین مشکل دارد. اما

 بقیه بن ولید امام تدلیس کنندگان است.و روشن نیست شنیده باشد.:اوال
دوما:مبشر بن عبید منکر الحدیث است.و عبداهلل بن احمد گفته:از پدرم شنیدم که 

مبشر بن عبید در حمص بوده و فکر می کنم کوفی است و بقیه بن ولید و گفت:می
حدیث شنیده و احادیثش حدیث دروغ و موضوع هستند. و امام دار ابو مغیره از او 

ود و ضعیف شدنبال نمی قطنی گفته:مبشر بن عبید متروک الحدیث است و احادیثش
 است.



 سوما:حجاج بن ارطاه ضعیف و تدلیس کننده است. 
ث معروف حدی سازندهشود،و مبشر بن عبید به عطیه عوفی به او استناد نمیچهارما:
 حجاج بن ارطاه حجت نیست. است و

کس شده به برع ،اند:و شاید که حدیث به وسیله این سه نفر ضعیفو بعضی گفته
خاط عدم ثبتشان،و گفتند:قبل جمعه چهار رکعت در حالی که بعد از جمعه است و 

این قول امام شافعی در این موافق است با آنچه در صحیح ثبت شده است.و مثل 
برای اسب  «ِلْلَفاِرِس َسْهَماِن، َوِللرَّاِجِل َسْهمٌ » بن عمر که گفته:مورد روایت عبداهلل 

افع شنیده  از ن امام شافعی گفته:مثل اینکهسوار دو سهم و برای پیاده یک سهم است.
...تا  ِلْلَفاِرسِ  فت:گعبداهلل ابن عمر  پس "ِلْلَفَرِس َسْهَماِن، َوِللرَّاِجِل َسْهمٌ ":که می گفت

فرمود:و احدی از اهل علم شکی ندارند که  موافق حدیث برادرش عبیداهلل باشد،
 ابن عمر در حفظ برتری دارد.عبداهلل عبیداهلل بر برادرش 

  هریرهمثل انچه که شیخ اسالم در مورد حدیث ابی،و شبیه اینگویم:می من)ابن قیم(
آیا »{ گوید: }َهْل ِمن مَّزِید  جهنم مياندازند و جهنمیان را در جهنم ميپیوسته ":گفته

جایي که پروردگار صاحب عزت، قدمش را در آن  تا «بیشتر از این هم هست؟
ند گوید: سوگشود و ميشي از دوزخ با بخشي دیگر، جمع ميآنگاه، بخ گذارد.مي

اهلل برایش کسانی می  ،و اما بهشتبه عزت و کرم تو، بس است؛ بس است.
ش  شده و گفته:اما جهنم اهلل برای و منقلب بعضی راویان برعکس و بخاطرفریند."آ

 کسانی می آفریند.
اًل یُ ََؤذُِّن ِإنَّ ِبالَ » گویم:و شبیه این حدیث عائشه است.که فرموده"من )ابن قیم(می 

، َفُكُلوا  می گوید پس بالل در شب اذان «َواْشَربُوا َحتَّى یُ ََؤذَِّن اْبُن ُأمِّ َمْكُتوم   ِبَلْیل 
بخورید و بنوشید با اذان ایشان)در شب رمضان برای سحری(تا وقتی که ابن ام مکتوم 

ولی مده است.آ ( 4332و مسلم 222البخاری اذان می گوید. و این در صحیحین)



بخاطر بعضی راویان برعکس شده و گفته:ابن ام مکتوم در شب اذان می گوید پس 
 السنن الكبرى -132 یُح ابن ُخَزیمةصح )بخورید و بنوشید تا بالل اذان می گوید.

 (4733 البیهقي
و شیخ  813)در سنن ابی داود به شماره  و همچنین شبیه این حدیث ابی هریره

ُرْك َكمَ ِإَذا َسَجَد َأَحدُُكْم » است که فرموده: البانی صحیح دانسته( ُرُك اْلَبِعیرُ َفاَل یَ ب ْ ، ا یَ ب ْ
 پسنروید  اگر یکی از شما نماز خواند مثل شتر به سجده «رُْكَبتَ ْیهِ َوْلَیَضْع َیَدْیِه قَ ْبَل 

ابن قیم فرموده:فکر می کنم راوی دچار .بگذارددستش را قبل و جلوتر از زانوهایش 
در آنچه رسول صادق و تصدیق شده فرموده که"بگذارد  -واهلل اعلم–وهم شده 

-4383در سنن النسائی)  ل ْبُن ُحْجرَوائِ در حالی که از  دستهایش را قبل از زانو هایش"
 337برقم  إرواء الغلیل.و شیخ البانی ضعیف دانسته استو... 838و سنن ابی داود به شماره 4431
َذا إِ  رََأْیُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ » آمده(.رواه الخمسة إال أحمد ضعیف و قال:
رسول اهلل رایدم که اگر «هِ ، َوِإَذا نَ َهَض َرَفَع َیَدْیِه قَ ْبَل رُْكَبتَ یْ قَ ْبَل َیَدْیهِ َوَضَع رُْكَبتَ ْیِه َسَجَد 

سجده کرد زانویش را قبل از دستش گذاشت و اگر بلند شد دستش را قبل از زانویش 
بی صحیحتر از حدیث او خطابی و غیره گفته اند: حدیث وائل بن حجر بلند کرد.

و  (مو بحث کرده بودی)را بطور مفید در این کتاب گذشتهریره است.و این مساله 
 الحمدهلل.

ود و شچون صحیح است به آن عمل می ،ها اول)نکته اینکه حدیث گذاشتن دست
شود و بدانیم در حدیث صحیح اول که امده دیگری ضعیف است به آن عمل نمی

ادق در اصل ص ها راس اول دستها را بگذارید بعد زانو مانند شتر به سجده نروید پ
 عکس،بر مصدوق درست گفته چون زانو و رکبه حیوانات در دستهایشان است

ِْلَنَّ رُْكَبَة " گفته  723ص2ج مرقاة المفاتیح علی در مال القاريو اینرا .هاانسان



ْنَساِن ِفي الرِّْجِل، َورُْكَبَة الدََّوابِّ ِفي اْلَیدِ   13ص 3ج یالمحلابن حزم در  و هم  "اإْلِ
 "(َورُْكَبَتا اْلَبِعیِر: ِهَي ِفي ِذرَاَعْیهِ  گفته:

دو  شد وه را خواند وارد منزلش میو رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم اگر نماز جمع
 و امر کرد کسی که خواند چهار رکعت بخواند.  خواندرکعت سنتش را می

انه خ اگر در مسجد خواند چهار رکعت بخواند و اگر درو شیخ ما ابن تیمیه فرمود:
 و ابورسانند.احادیث این را می و همچنین:گویمو من میخواند دو رکعت بخواند.

ِفي  أَنَُّه َكاَن ِإَذا َصلَّى" (نیافتمدست این حدیث  البته بهورده )از ابن عمر آ داود
خواند شان اگر در مسجد میای "اْلَمْسِجِد َصلَّى َأْربَ ًعا، َوِإَذا َصلَّى ِفي بَ ْیِتِه َصلَّى رَْكَعتَ ْینِ 

اما این را دیدم   )خواند.خواند دو رکعت میخواند و اگر در خانه میر رکعت میچها
ورده  آ ابی هریرهاز  و البانی صحیح دانسته4434در سننش با شماره  ابو داودکه 
، فَِإْن َصلَّْیَت ِفي اْلَمْسِجِد رَْكَعتَ ْیِن، ثُمَّ »قَاَل: فَ َقاَل ِلي َأِبي:  که:  - َأتَ ْیَت اْلَمْنِزَل یَا بُ َنيَّ

 فرمود: پدرم به من گفت:ای فرزندم اگر در مسجد دو«َفَصلِّ رَْكَعتَ ْینِ  -َأِو اْلبَ ْیَت 
 (مدی دو رکعت بخوان.آرکعت خواندی  سپس به خانه 

د از پیامبر بعاز بن عمر آمده که  (882ومسلم  337) البخاری حینو در صحی
 خواند.جمعه دو رکعت را در خانه می

لَّى اهللُ َرُسوُل اهلِل صَ مده که گفته:آ َأِبي ُهَریْ َرة از (884صحیح مسلم )با شماره  رود 
اگر هر کسی از  «ًعافَ ْلُیَصلِّ بَ ْعَدَها َأْرب َ  َصلَّى َأَحدُُكُم اْلُجُمَعةَ ِإَذا : »فرموده َعَلْیِه َوَسلَّم

قول  نقل ماتما واهلل اعلم شما جمعه خواند بعدش چهار رکعت ) نماز سنت( بخواند.
 شیخ ابن قیم

 
َلَها فَاْلُعْمَدُة ِفیَها َحِدیُث عَ فرموده:43ص1امام نووی در المجموع ج  ْبِد َوَأمَّا السُّنَُّة قَ ب ْ

َلُه " بَ ْیَن ُكلِّ َأَذانَ ْیِن َصاَلٌة " َواْلِقَیاسُ اللَِّه ْبِن   َعَلى الظُّْهِر ُمَغفَّل  اْلَمْذُكوُر ِفي اْلَفْرِع قَ ب ْ



اَن ُیَصلِّي َوَأمَّا َحِدیُث اْبِن َعبَّاس  ِفي ُسَنِن اْبِن َماَجْه َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم " كَ 
ُهنَّ " َفاَل َیِصحُّ ااِلْحِتَجاُج ِبِه ِْلَنَّهُ قَ ْبَل اْلُجُمَعِة   َضِعیٌف جدا َأْربَ ًعا اَل یَ ْفِصُل في شئ ِمن ْ

ُجُمَعِة لیس بشئ َوذََكَر َأبُو ِعیَسى الت ِّْرِمِذيُّ َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعود  َكاَن ُیَصلِّي قَ ْبَل الْ 
 .َهَب ُسْفَیاُن الث َّْوِريُّ َواْبُن اْلُمَباَركِ َأْربَ ًعا َوبَ ْعَدَها َأْربَ ًعا َوِإَلْیِه ذَ 

شود حدیث و اما سنت قبل از جمعه آنچه به آن در این مورد اعتماد و استناد می
ظهر  قیاس بر دوم است که فرموده:بین هر دو اذان نماز است و ُمَغفَّلعبداهلل بن 

 راست.و اما حدیث ابن عباس در سنن ابن ماجه که آمده:پیامبر قبل از جمعه چها
ن آانداخت" صحیح و درست نیست به خواند و در بینشان فاصله نمیرکعت می

عد )بترمذی آورده همچنین شود چون خیلی ضعیف است و ارزش ندارد ونمیاستناد 
َصلِّي قَ ْبَل الُجُمَعِة یُ  َأنَُّه َكانَ »ِد اللَِّه ْبِن َمْسُعود : َعبْ  از گفته:و روایت شده  323حدیث 

که بن مسعود قبل از جمعه چهار رکعت و بعد از جمعه چهار   «َأْربَ ًعا، َوبَ ْعَدَها َأْربَ ًعا
از بن  همچنین ) ورکعت می خواند و سفیان ثوری و ابن مبارک هم بر این رای بودند.

 شرح معاني اآلثاردر که حتی باهم خوانده بدون فاصله  عمر هم چهار رکعت امده
بیشتر هم آمده هشت رکعت،دوازه رکعت و اینها سنت مطلق قبل  4323الطحاوي

 از جمعه تا آمدن امام و اذان است(
 

از پیامبر که قبل از جمعه چهار رکعت  روایت ابن عباسقول بیشتر در مورد اما 
غنی در الم هم ابن قدامه و آوردیم امام دانستهضعیف و همچنانکه امام نووی  خوانده

گفته:اما نماز قبل از جمعه در مورد آن علم و آگاهی ندارم جز آنچه   273ص 2ج 
قَ ْبَل اْلُجُمَعِة یَ رَْكُع »ََ  َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّ اْبن َعبَّاس َكاَن َرُسول اهلل  روایت شده از

ُهنَّ  ، اَل یَ ْفِصُل ِفي َشْيء  َأْربَ ًعا ( َوالطَّبَ َراِنّي َوزَاد وأربعا 4423أخرجه ابن ماجة ) «ِمن ْ
 .4/247الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة بن حجر بْعدَها َوِإْسَناده واه



و در  .َرَواُه اْبن ماجة بِِإْسَناد َضِعیف جدا گفته:  4834در شماره  خالصة اْلحكام امام نووی در
اَلِء َرَواُه اْبن َماَجه. َوُهَو َحِدیث بَاِطل اْجتمع ِفیِه َهَؤُ همان کتاب گفته: 2872شماره 

 اْْلَْربَ َعة، وهم ضعفاء، ومبشر وّضاع َصاحب أباطیل.
َهَذا ِإْسَناد  گفته:  432ص  4در ج  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهدر  البوصیري الكناني الشافعيو 

ذَّاب َوبَِقیَّة َتْضِعیفه وحجاج ُمَدّلس ومبشر بن عبید كَ َعِطیَّة ُمتَّفق على  مسلسل بالضعفاء
 .ُهَو اْبن اْلَوِلید یَُدلس بتدلیس التَّْسِویَة

َوَسَنُدُه َواه  ِجدًّا، َفُمَبشُِّر ْبُن ُعبَ ْید  َمْعُدوٌد ِفي  232ص 2در ج  نصب الرایةدر الزیلعي 
 اْلَوضَّاِعیَن، َوَحجَّاٌج. َوَعِطیَُّة َضِعیَفاِن.

  باطل. گفته:  4334در شماره  سلسلة اْلحادیث الضعیفة در اْللباني
 

 مده که قبل جمعه چهار رکعت را خوانده استآ از پیامبر از ابن مسعودکه اما حدیثی  
هم این حدیث را از  3333و امام طبرانی در المعجم االوسط در حدیث شماره 

که ایشان قبل از جمعه و بعدش چهار رکعت   ایشان ، از پیامبر آورده است
ُیَصلِّي قَ ْبَل اْلُجُمَعِة  ُه َكانَ َأنَّ »َعْن َعْبِد اللَِّه، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللُ َعَلْیِه َوَسلََّم: "خواندمی

الَّ َعتَّاُب ْبُن إِ َلْم یَ ْرِو َهَذا اْلَحِدیَث َعْن ُخَصْیف   خر گفته:آو در «، َوبَ ْعَدَها َأْربَ ًعاَأْربَ ًعا
ایتش به رو و این حدیث را از خصیف جز عتاب بن بشیر روایت نکرده است. َبِشیر  "

، َعْن َأِبي ُعبَ ْیَدَة، َعْن َعْبِد اللَِّه، عَ  این طریق است  .ِن النَِّبيِّ َعتَّاُب ْبُن َبِشیر ، َعْن ُخَصْیف 
منكر.رواه الطبراني في " معجمه  گفته:  4342در شماره  سلسلة اْلحادیث الضعیفةشیخ البانی در 

 منکر و ضعیف دانسته است. 3233و همچنین در این کتاب در شماره  اْلوسط "
از امام علی از پیامبر آورده   4247و همچنین طبرانی در المعجم االوسط در شماره 

، َوبَ ْعَدَها َل اْلُجُمَعِة َأْربَ ًعاقَ بْ ُیَصلِّي  َوَسلَّمَ َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْیِه : »که فرموده



ِبي ِإْسَحاَق ِإالَّ أَ  َلْم یَ ْرِو َهَذا اْلَحِدیَث َعنْ «َأْربَ ًعا، َیْجَعُل التَّْسِلیَم ِفي آِخرِِهنَّ رَْكَعةً 
  "السَّْهِميُّ ُحَصْیٌن، َواَل َرَواُه َعْن ُحَصْین  ِإالَّ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن 

 
 یخش که مهمترین دلیل از نظر امام نووی و"هست ینماز  ،دو اذانهر بین "اما حدیث

 ابن حجر هست.
َوَأقْ َوى َما یُ َتَمسَُّك ِبِه ِفي فرموده:  122ص2ج فتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر هم در  

ِدیِث َعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّبَ ْیِر ِمْن حَ  َصححُه بن ِحبَّانَ َمْشُروِعیَِّة رَْكَعتَ ْیِن قَ ْبَل اْلُجُمَعِة ُعُموم َما 
ِدیُث َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمَغفَّل  َوِمثْ ُلُه حَ  "َما ِمْن َصاَلة  َمْفُروَضة  ِإالَّ َوبَ ْیَن َیَدیْ َها رَْكَعَتانِ "َمْرُفوًعا

 ."بَ ْیَن ُكلِّ َأَذانَ ْینِ  "اْلَماِضي ِفي َوْقِت اْلَمْغِربِ 
شود عت قبل از جمعه به آن چنگ زده میقویترین دلیلی که در مشروعیت دو رک

ست مگر نی بن زبیر است که فرموده: نماز فرضعبداهلل  مرفوع عموم حدیث صحیح
و مانند این حدیث عبداهلل بن مغفل است که در  "دو رکعت نماز است اینکه بینش

 .است "بین هر اذانی نماز"بحث وقت نماز مغرب گذشت و آن این حدیث است که 
لَّى اهللُ َعَلْیِه :النَِّبيُّ صَ گفت آمده کهَعْبِد اللَّه ْبِن ُمَغفَّل،از  838و مسلم227در صحیح بخاری 

ِلَمْن »مَّ قَاَل ِفي الثَّاِلَثِة: ، ثُ «بَ ْیَن ُكلِّ َأَذانَ ْیِن َصاَلٌة، بَ ْیَن ُكلِّ َأَذانَ ْیِن َصاَلةٌ : »فرمود َوَسلَّم
فرمود:بین هر دو اذان نمازی هست سه بار در اخرین بار فرمود برای کسی که  «َشاءَ 
 خواهد.می
 

ال اختالف أن فرموده: 333ص3ج زیر همین حدیث بخاری فتح الباري شرح صحیح البخاريدر بن رجب 
" اختالفی نیست که منظور از دو اذان المراد باْلذانین في الحدیث: " اْلذان واإلقامة

 حدیث، اذان و اقامه است.در 



ها نماز سنت رواتب است بعضی که این بین هر دو اذان بعضی وقت  یادمان باشد
نافله است مثل نماز قبل از مغرب و رسول اهلل فرمود که انرا مثل بقیه ها نماز وقت

ها وقت ه بهتر است بعضیت کنید بلکمو اکه بر ان مد  سنت رواتب سنت قرار ندهید
ى اهللُ َصلَّ النَِّبيِّ  از، َعْبُد اللَّه الُمَزِني از 4483شماره در صحیح بخاری با.شودترک 

ي الثَّالَِثِة ِلَمْن َشاَء  فِ »، قَاَل: «َصلُّوا قَ ْبَل َصاَلِة الَمْغِربِ : »مده که فرمودآ َعَلْیِه َوَسلَّم
سومین بار  در بخوانید نافله قبل از نماز مغرب نماز«َكَراِهَیَة َأْن یَ تَِّخَذَها النَّاُس ُسنَّةً 

بدر  که مردم سنت قرار دهند.  و ترسید خواهد ناپسند دانستفرمود برای کسی که می

َكَراِهَیة َأن یتخذها " قَ ْوله "   فرموده: 212ص 7ج عمدة القاري شرح صحیح البخاري در الدین العیني
"  ةً النَّاُس ُسنَّ  َخْشَیَة َأْن یَ تَِّخَذَها" (4284) با شماره " َوِفي ِرَوایَة أبي َداُود  النَّاس سنة

َها َقة اَلزَِمة یواظبونَطریوانتصاب َكَراِهَیة وخشیة على الت َّْعِلیل َومعنى سنة  بکار  " َعَلی ْ
ول اهلل که رسو سنت در اینجا   است بیان علتبرای  "خشیه"و "کراهیه  "کلمه  بردن

 و شیخ ابند.ن مواظبت کنند و نگذارند ترک شو آبر الزامی  راه و رسمی :فرمود
كراهیة أن یتخذها الناس سنة راتبة   گفته:232ص  41ج  جموع فتاوىم در عثیمین

 .کنند  ن مواظبتانجام آ "ترسید که مردم سنت راتبه قرار دهند و بریحافظون علیها
 

سئل فضیلة الشیخ: ما صحة  347 -232ص  41ج  جموع فتاوىم ابن عثیمین در
 حدیث: "بین كل أذانین صالة"  ؟ 

از شیخ عثیمین سوال شد فرمود:حدیث  اذان دو در مورد صحت حدیث بین هر
صحیحی است و بنگریم در نمازها ،پس در مورد سنت نماز قبل از صبح،و در مورد 
نماز ظهر چهار رکعت بین اذان و اقامه با دو سالم،و نماز عصر سنت رواتب قبل و 

اما سنت است که بین اذان واقامه چهارکعت یا هر چند که خواست بعد ندارد،
مغرب قبلش سنت راتبه ندارد،اما شایسته است انسان بخواند ولی  همچنین بخواند. و



از مغرب  سه بار فرمود قبل سنت رواتب قرار ندهد،به دلیل قول رسول اهلل که فرموده:
نماز بخوانید .ودر سومین مورد فرمود برای کسی که می خواهد. کراهت دارد که مردم 

 بعدش راتبه دارد و قبلش راتبه کنند.و عشاء  واظبتن مآسنت رواتب بدانند و بر 
 نیست اما سنت است که بخواند اما سنت رواتب قرار ندهد.

 
دو رکعت قبل از نماز مغرب یعنی بین اذان و :گفته272 ص  41ج  جموع فتاوىم در و

ظت  ن همیشه محافآاقامه سنت است اما سنت رواتب نیست،پس شایسته نیست بر 
 زشود برخالف دو رکعت بعد اآن محافظت شود سنت راتبه میچون اگر بر  کند

مغرب که این سنت راتبه است و سنت است بر آن محافظت شود جز در سفر چون 
 اینکه وکه سنت رواتب ظهر یا مغرب یا عشاء را بخواند   ،مسافر برایش سنت نیست
 هر اذان و اقامه نماز نافله ناذانی نماز هست"یعنی بیدو رسول اهلل فرمود "بین هر 

صر و عشاء اسمش سنت راتبه نیست هست اما در صبح و ظهر راتبه هست و در ع
. 

 
ر سنت رواتب قرا حتی اگرخواند  خالصه کالم با عموم این حدیث هم جایز نیست

یامبر یا که پ  ن نیستآنداد چون در عبادات اصل بر توقیفی بودن است و دلیلی بر 
اذان داده شده و  پیامبر مدنآو بعد از  صحابه بعد اذان و آمدن امام خوانده باشند

 اما وکسی سنت نخوانده مگر کسی که بین خطبه داخل شده   شروع کرده وخطبه 
این درحالی است که یک اذان در زمان پیامبر بوده است اما اگر دو اذان که  بدانیم
و اذان اول هنوز وقت نماز نشده فقط اعالنی است برای جمع شدن مردم در  باشد

 خواندبغیره رواتب جایز است بنا بر این حدیث سنت نافله بعد از اذان اول  این حال
َنُه َوبَ ْیَن اْْلََذاِن )گفته : 431ص21شیخ اسالم در مجموع الفتاوی جو  الصَّاَلُة بَ ی ْ



 َهِذِه ُسنٌَّة رَاتَِبٌة فَ َقْد َیُكوُن تَ رُْكَها َأْفَضَل إَذا َكاَن اْلُجهَّاُل َیظُنُّوَن َأنَّ  ..الثَّاِني َجاِئَزًة َحَسَنةً 
َرُك َحتَّى یَ ْعِرَف النَّاسُ  اَل ِسیََّما إَذا  ًة. َواَل َواِجَبًة.أَن ََّها َلْیَسْت ُسنًَّة رَاتِبَ  َأْو َأن ََّها َواِجَبٌة فَ ُتت ْ

َها (نماز بین اذان اول و دوم جائز و خوب است اما ترکش افضل است َداَوَم النَّاُس َعَلی ْ
و یا واجب است پس ترک می شود تا مردم اگر جاهالن خیال کنند این سنت راتبه 

مت او ن مدآخصوصا که مردم بر  بدانند که سنت رواتب نیست و واجب هم نیست
این هنگامی و  اندابن عثیمین جایز دانسته وشیخ (داشته باشند و همیشه انجام بدهند.

ی در اینجای ما ولشود. گفتهبا آمدنش اذان اصلی   باشدامام وارد نشده  است که
و مشغول  تاخیر از وقتشکمی گویند و با  شود و اذان اول میوقت نماز وارد می

است در این حال جایز نیست چون وقت زوال د.گویمیاذان دوم را هم  شدن مترجم،
است باید ساکت بشینیم و منتظر شروع خطبه خطبه  وقتوارد شده و اصلی و اذان 
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